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Svenska Kryssarklubbens Uppsala-Roslagskrets
83:e årsmöte
Måndag den 8 november 2021 kl. 19.00

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1

Val av ordförande att leda mötets förhandlingar.

2

Val av sekreterare för mötet.

3

Val av två justerare att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet.

4

Fråga om mötets stadgeenliga utlysande.

5

Fastställande av dagordningen.

6

Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och
balansräkning.

7

Revisorernas berättelse.

8

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

9

Styrelsens förslag till verksamhetsplan.

10

Fastställande av kretsavgiften.

11

Styrelsens förslag till budget.

12

Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen.

13

Val av revisorer/revisorssuppleant.

14

Val av kretsens representant i Kryssarklubbens Rådslag.

15

Val av ledamöter i valberedningen.

16

Information.

17

Inkomna ärenden enligt 7 § i stadgarna.

18

Avslutning av årsmötesförhandlingarna.
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Verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2020–2021
Styrelsen för Svenska Kryssarklubbens Uppsala-Roslagskrets får härmed avge följande
berättelse för verksamheten under tiden 1 september 2020 – 31 augusti 2021, kretsens
åttiotredje verksamhetsår.

Styrelsen
Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning:
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Skattmästare
Övriga ordinarie ledamöter:

Suppleanter:

Lennart Beckman
Kristina Söderlind Rutberg
Ebbe Johnson
Bo Nordlund
Tore Ericsson
Jan Simonson
Per Nilson
Kurt Sjöberg
Kjell Pernestål
Jan Elfstedt
Henrik Forsgren

Styrelsen har varit representerad i SXK enligt följande:
Utbildningsnämnden
Eskadernämnden
Hamn- och farledsnämnden
Båttekniska nämnden

Ebbe Johnson
Jan Simonson
Kjell Pernestål
Kurt Sjöberg

Styrelsen har under året hållit åtta protokollförda sammanträden. I ärenden av brådskande natur
har styrelsen haft överläggningar under hand.

Ekonomi
Beträffande kretsens ekonomiska ställning per 2021-08-31 hänvisas till bilagda resultat- och
balansräkning.
Av resultat- och balansräkningen framgår att verksamhetsåret slutat med ett överskott på
4 428 SEK. Styrelsen föreslår att årets resultat överförs i ny räkning.
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Lokal
Kretsen förhyr förråd av bostadsrättsföreningen Fålhagen 25:8 i fastigheten Norrtäljegatan 42 B
i Uppsala.

Medlemsutveckling
Vid verksamhetsårets utgång hade kretsen 734 medlemmar varav 319 familjemedlemmar.
Totala medlemsantalet har därmed ökat med 75 sedan föregående verksamhetsår.
Medlemsutvecklingen under 2000-talet har varit:
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

550
571
541
554
569
558
560
567
611
600
613

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

587
562
573
574
584
589
595
599
599
659
734

Kretsens årsmöte
Kretsens ordinarie årsmöte, det åttioandra, hölls den 2 november 2020 digitalt i programmet
Teams.

Verksamhet
Här nedan redovisas kretsens verksamhet kopplad till befintliga kommittéer, ansvarig
styrelseledamot och övriga av styrelsen utsedda ledamöter.

Informationskommittén
Ansvarig styrelseledamot:

Per Nilson

Övrig ledamot:

Jan Simonson

Informationskommitténs uppgift är att svara för kretsens interna och externa information.
Nytt från Uppsalakretsen och övrig tryckt information
Kommittén har under verksamhetsåret svarat för utgivning och utsändning av tre nummer av
kretsens medlemstidning, Nytt från Uppsala-Roslagskretsen. Tidningen har även lagts ut på
kretsens hemsida. Redaktör för tidningen har varit Per Nilson. Informationsmaterial om kretsen
har distribuerats då representanter för kretsen besökte några av båtklubbarna vid Roslagskusten
under våren och försommaren. I övrigt har kontakter med nuvarande och blivande
kretsmedlemmar försvårats av covid 19-pandemin.
Nya medlemmar har erhållit ett välkomstbrev samtidigt med sitt första nummer av Nytt från
Uppsala-Roslagskretsen.
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Kretsens hemsida
Kommittén har svarat för kretsens hemsida på internet med bl a information om kretsen,
kretsens program, kretsens hantering av pandemin, kretsnytt m m. Deltagarlistor och resultat
från 6-timmarsseglingar har införts. Hemsidan har skötts av Jan Simonson.
Jubileumsboken
I samband med att kretsen firade 75-årsjubileum utgavs år 2014 jubileumsboken Mot nya
färdmål. Det fåtal exemplar som ännu finns i lager utdelas efter hand till externa
föredragshållare vid klubbaftnar etc.

Eskaderkommittén
Ansvarig styrelseledamot:

Jan Simonson

Övriga ledamöter:

Bengt Everitt
Ebbe Johnson
Bo Nordlund

Inga eskaderseglingar hade planerats då Covid-19 fortfarande gjorde situationen osäker. Den
föregående år uppskjutna rikseskadern mot Nyborg i Danmark blev inte heller detta år av varför
även den planerade deleskadern inställdes. Således har ingen verksamhet i kommittén förevarit.

Program- och utbildningskommittén
Ansvarig styrelseledamot:

Ebbe Johnson

Övriga ledamöter:

Jan Simonson
Lennart Beckman
Bo Nordlund

Kommittén kompletterar den mera formella utbildningen, som sker hos studieförbunden, med
föredrag om aktuella ämnen. Under året har kommittén planerat och genomfört fyra
medlemsaktiviteter, eller klubbaftnar. Beroende på restriktioner som en följd av utbrottet av
Coronavirus infördes en ny form för klubbaftnar på digital plattform. Det totala antalet deltagare
under årets klubbaftnar blev 311.
Årsmötet hölls i form av ett Teams-möte den 2 november med 25 medlemmar digitalt
närvarande.
Den 15 december berättade klubbmedlemmarna Lennart Beckman, Henrik Forsgren och Ebbe
Johnson hur deras sommar hade blivit, i coronans tecken. Med hjälp av Zoom kunde berättelser
om seglingar på väst- och ostkust, från syd till norr förmedlas. Naturligtvis med bilder!
Den 15 februari, 2021, genomfördes den andra Zoom-klubbaftonen då den mycket meriterade
seglaren från Norge, Erik Aanderaa, svarade på frågor och samtalade om sina erfarenheter som
ensamseglare på Atlanten. Det blev ett lyckat samtal, formatet med frågor och svar utan en
egentlig bildvisning/presentation, fungerade bra. Erik svarade på frågor om fotografering, om
drönare, om mat ombord, om både bra och dåliga upplevelser. En trevlig kväll!
Jonas Ekblad, välkänd seglare och föreläsare, berättade den 15 mars om Göta kanal. Jonas är en
meriterad berättare och hans information om Göta kanal, ur många perspektiv, fångade
verkligen lyssnarnas och åskådarnas intresse.
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Den 19 april gjorde Hans Norman debut som Zoom-föreläsare. Hans är välkänd för
kryssarklubbare, inte bara i Uppsala! Han har varit eskaderledare och har en gedigen kunskap
om Östersjöns historia. Nu berättade han om sin senaste bok Sjöfärder i Österled. Det blev en
uppskattad resa i både tid och rum!

6/12/24-timmarskommittén
Ansvarig ledamot:

Tore Ericsson

Övriga ledamöter:

Mikael Christiansson
Kjell Lindberg
Andreas Rönnberg
Tollef Stub

6/12/24-timmarskommittén undvek sammankomster och utflykter under hela verksamhetsåret
på grund av coronapandemin. Kommittéarbetet skedde huvudsakligen på distans och gällde
mest 6-timmarsseglingarna.
Under flera år hade Singösexan på Singöfjärden i juni och augusti uppvisat ett vikande
deltagarantal. Delvis berodde det nog på att det tog för lång tid att komma till startpunkten vid
Östhammars inlopp (7 M från Östhammar!) vilket gjorde att seglare från andra hamnar
(Herräng, Grisslehamn t.ex.) inte fann det lönt att delta. På senare år deltog bara 2–3 seglare
från Östhammar och Hargshamn på Sexorna. Men Uppsala-Roslagskretsens verksamhetsområde innefattar hela Singöfjärden så kommittén beslöt sig för att skapa ”Nya Singösexan”
med målet att göra deltagandet enklare oberoende an hemmahamn.
Det skedde genom att tillåta start vid godtyckligt punktmärke med kravet att målgång skedde
vid samma punktmärke. Eftersom deltagarna ändå seglade på samma bana blev förutsättningarna i stort sett likvärdiga och oberoende av startpunkt. Sedan skapade vi en ny och kraftigt
utökad bana med hela 27 punktmärken. Nya punktmärken skapades så att det var nära att starta
för seglare från Hargshamn, Herräng och Grisslehamn. Punktmärken skapades också ända upp i
farleden till Öregrund. Det gjorde att seglare därifrån kunde delta men avståndet till närmsta
punktmärke var ändå långt, 7 M, detsamma som från Östhammar till punktmärket vid
Torsholmen.
För att ytterligare förenkla deltagandet så fanns starthandlingarna i pappersform i klubbhusen i
Öregrund, Östhammar, Hargshamn, Herräng (i restaurangen) och Grisslehamn. På det viset
behövde inte deltagarna ladda ned handlingarna från nätet (på Uppsala-Roslagskretsens
hemsida) och kunde även bestämma sig för att delta så sent som på tävlingsdagens lördagsmorgon. En nackdel var förstås att loggbladet nu fick sändas till tävlingsansvarig per epost eller
enklare som en bild via mobilen. Dessutom kunde den efterföljande samlingen på Östhammars
klubbholme Bergskär av avståndsskäl bara passa seglare från Östhammar och Hargshamn.
Hur gick det då? Jo, i Vårsexan deltog 4 båtar, en ny från Hargshamn. I Höstsexan deltog
6 båtar med nya deltagare från Hargshamn, Hallstavik och Herräng. Så kommitténs intentioner
har givit en liten framgång, deltagarantalet ökar så sakteliga men främst att deltagare nu
kommer från hela Singöfjärden.
Även Kvartarna på Ekoln ändrades så att man kunde starta vid godtyckligt punktmärke. De allra
flesta startade som vanligt vid Skarholmen utanför Ekolns Segelklubbs hamn men deltagare från
Örsundsbro kunde starta vid t.ex. Wik, vilket en deltagare gjorde på våren. Det kan dock vara en
nackdel att starta från Wik, Lårstaviken gör att vindarna nästan alltid är ostliga eller västliga.
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Det gör att seglingen i ena riktningen kommer att ske med många krysslag vilket inte är fördelaktigt ur tävlingssynpunkt. På Höstkvarten startade därför Örsundsbrobåten vid ostmärket vid
inloppet till Gorran, där vinden är mera ostörd. På Vårkvarten deltog 11 båtar, på Höstkvarten 8.
För ytterligare detaljer, se Uppsala-Roslagskretsens hemsida.
Uppsala-Roslagskretsen anordnar själv inte 12- och 24-timmars seglingar. På Mälaren söder om
Stäket svarar Väster Mälarkretsen för arrangemanget, på Singöfjärden arrangerar Stockholmskretsen. Där finns lämpliga startpunkter i vårt område, exempelvis vid fyren utanför Herräng
eller vid Bellonagrundet i Öregrundsgrepen.

Hamn- och farledskommittén
Ansvarig ledamot:

Jan Elfstedt

Övriga ledamöter:

Kjell Pernestål
Kurt Sjöberg
Lage Hedin
Bo Nordlund
Anders Drevin

Kretsens område sträcker sig från Björns fyr i norr till Arholma i söder, från ca Nockebybron
till Hjulstabron i Mälaren samt farleden från Stäket till Uppsala. Den sammanlagda sträckan
(fågelvägen) är ca 120 M.
De sedan två år tillbaka planerade bojarna vid Askskärviken/Norrboda och Ängskär har lagts ut
med hjälp från Eggegrundskretsen. Innan utläggningen hade de två platserna lodats. Dessvärre
upptäcktes att vid bojen i Ängskär fanns en okänd sten nära bojens position, varför bojen
behöver flyttas innan den kan tas i drift.
Två bojar som varit klara för utläggning sedan två år tillbaka har nu lagts ut. En är utlagd vid
Hovön söder om Alnön och ersätter den indragna bojen. En ligger norr om Enholmen, rakt
väster om djuphamnen på Vässarö.
Bojen vid Alnön är indragen på begäran av vattenägaren. Boende, på väg in till sina bryggor vid
Alnön, hade blivit utsatta för otidigheter och tillmälen från båtar liggande vid bojen.
Bojen vid Skokloster har hittats! Bojen hade vid en ombyggnad av Skokloster camping flyttats
till den nya anläggningen i Gorran av en väl så företagsam entreprenör. Enligt
överenskommelse ska den flyttas tillbaka till sin gamla plats.
En akterboj är planerad att läggas ut under hösten vid ångbåtsbryggan söder om Bagghusbron i
Väddö kanal.
Information om alla nya och indragna bojar enligt ovan är införd i SXK:s bojregister.
Två farleder, dels på Grepens västsida, dels på Gräsö ostsida, har presenterats i kretsens tidning.
För lodning och kartering av bojlägen, naturhamnar m m finns en bärbar GPS/lod-utrustning
som nu har kompletterats med en datainsamlingsutrustning. En process har utvecklats där data
kan presenteras på ett sjökort. Vidare har en drönare inköpts för att från luften beskriva
naturhamnar, farleder etc.
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Samarbete med Svenska Fyrsällskapet

Under verksamhetsåret har Uppsala-Roslagskretsen fortsatt sitt samarbete med Svenska
Fyrsällskapet, som våren 2015 startade en programkommitté i Uppland. Samarbetet tar sig
främst uttryck i att Fyrsällskapets medlemmar inbjuds till Uppsala-Roslagskretsens
programaktiviteter och vice versa.
Vi har haft glädjen att se medlemmar i Fyrsällskapet på våra möten och samtidigt haft information på vår hemsida och i kretstidningen om Fyrsällskapets verksamhet.

Styrelsens tack

Styrelsen framför ett varmt tack till funktionärer och ledare för ett gott arbete under året för
kretsens fortsatt framgångsrika verksamhet.
Styrelsen uttrycker ett särskilt tack till Upsala Segelsällskap för välvilligt upplåtande av sitt
klubbhus för våra klubbaftnar och styrelsemöten.
Styrelsen tackar också
Ekolns Segelklubb för upplåtelse av sitt klubbhus för 6-timmarsseglingarna,
Östhammars Segelsällskap för gott samarbete vid Singö-sexan och bojutläggning,
annonsörer, företag och tillskyndare för värdefullt stöd,
myndigheter, media och samverkande organisationer för gott samarbete under året.
Styrelsen tackar slutligen SXK, dess styrelse och tjänstemän vid centrala kansliet för gott och
trevligt stöd och service i vårt arbete.
Uppsala i oktober 2021
Lennart Beckman

Ebbe Johnson
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Svenska Kryssarklubben
Uppsala-Roslagskretsen
RESULTATRÄKNING

1 september 2020 – 31 augusti 2021
2021

SXK bidrag, övr
bidrag
Övriga intäkter

Intäkter

Kostnader

budget 2021
Intäkter

45 190

Kostnader

42 000

Intäkter

Kostnader

42 770

3 500

Kretsnytt

2020

11 250
33 819

2 000

28 000

28 344

Jubileumsskrift
Klubbaftnar

2 500

6 000

7 536

Styrelse
Möte,
funktionärsträffar

1 517

1 500

2 856

592

3 000

5 000

Eskader, 6/24 tim

2 577

2 000

4 000

2 577

8 000

8 000

-31

1 000

0

1 000

1060

Hamn och farled
Lokalkostnader m
m

1680

Årsmöte
Gåvor,
medlemsavgifter
Ränta, bank
Porto, tele,
programvaror
48 690

500

957

500

2 697

1 000

44 262

57 000

56 500

950

54 020

4 428

Årets resultat

BALANSRÄKNING 2021-08-31
Tillgångar
Lager

500

0

Fordringar

26 054

Plusgiro, bank

38 705

43 292
10 728

Skulder och eget
kapital
Övriga skulder
Ingående eget kapital
Årets
resultat

64 759

1 517
58 814
4 428
64 759

Bo Nordlund
Kassaförvaltare
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2021-10-15
Styrelsen

Styrelsens förslag till verksamhetsplan för
Svenska Kryssarklubbens Uppsala-Roslagskrets
verksamhetsåret 2021–2022
ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING
Svenska Kryssarklubbens Uppsala-Roslagskrets ska inom ramen för riksföreningens mål väcka
och öka intresset och möjligheterna för turist- och långfärder till sjöss.
Kretsen ska förmedla kunskap om vård och utrustning av båtar, öka sjömanskapet, sjösäkerhet och navigationskonst samt sprida kunskap om hamnar och farvatten.
Uppsala-Roslagskretsen ska tillvarata sjösportintressen inom kretsens verksamhetsområde
och samverka med myndigheter och andra sammanslutningar.
KRETSENS SÄRSKILDA INRIKTNING UNDER VERKSAMHETSÅRET
Uppsala-Roslagskretsens verksamhet ska utgå från dess medlemmar. Verksamheten ska
initieras, planeras och genomföras av kretsens kommittéer med administrativt och ekonomiskt
stöd av styrelsen inom ramen för styrelsens verksamhetsplan.
Kretsens kommittéer ska under året tillföras ledamöter i sådan omfattning att arbetet underlättas och att kommittéerna besitter en representativ bredd av medlemmar.
Uppsala-Roslagskretsen ska under verksamhetsåret särskilt inrikta verksamheten på att öka
intresset för turist- och långfärder genom aktiviteter inom eskaderverksamheten. I samband
därmed ska sjösäkerhetsfrågorna betonas på sådant sätt att sjömanskapet hos hela besättningen
vidmakthålls och ökas.
6-, 12- och 24-timmarsseglingarna ska fortsatt vidareutvecklas med målet att öka antalet
deltagande båtar i verksamheten.
STYRELSEARBETE
Sammanträden
Styrelsen sammanträder enligt särskild plan.
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Samverkan
Kretsens styrelse ska i sitt arbete samverka med SXK, närliggande kretsar av SXK, lokala båtoch turistorganisationer, kommunala och landstingskommunala organ samt övriga myndigheter
och organisationer inom kretsens verksamhetsområde som berör fritidsbåtlivet. Kretsen ska
samverka med Upsala Segelsällskap, Ekolns Segelklubb, Östhammars Segelsällskap och
Svenska Fyrsällskapet, bland annat genom att bjuda in medlemmar till kretsens programkvällar.
Styrelsekonferens
Styrelsen ska under året anordna en konferens för styrelsens ledamöter med syfte att förbättra
och vidareutveckla styrelsens arbete.
Funktionärsträff
Styrelsen ska under året anordna träff för samtliga funktionärer i kretsen med syfte att förmedla
information om verksamheten samt att öka samverkan mellan enskilda funktionärer, kommittéer
och styrelsen.
VERKSAMHET
Kretsens verksamhet ska organisatoriskt bedrivas främst genom kommittéer för: programverksamhet, eskader, 6-timmarsverksamhet, information, utbildning, hamn- och farled och service
och omfatta följande verksamhetsområden:
1

KOMMITTÉ FÖR ESKADERVERKSAMHET

Eskaderverksamheten ska vidmakthållas genom arrangerande av eskadrar av olika svårighetsgrad samt andra aktiviteter med anknytning till turist- och långfärder till sjöss. Kompetenta och
lämpliga eskaderledare ska sökas, rekryteras och knytas till kommittén.
För eskaderverksamheten ska särskild plan upprättas.
Eskaderträffar
Som förberedelse för deltagande i eskader ska deltagarna medverka i eskaderträffar med syfte
att gemensamt förbereda och planera aktuell långfärd.
Samverkan
Eskaderkommittén ska samverka med närliggande kretsar för att erbjuda egna kretsens medlemmar ett brett utbud av eskadrar.
Längre eskader
Kommittén ska arrangera en längre eskader såväl med avseende på distans som till tidsåtgång.
Utlandseskader
Kommittén ska utreda förutsättningarna för att bereda medlemmarna möjlighet att deltaga i
chartersegling utomlands antingen som eget arrangemang eller som samverkansprojekt med
annan krets, organisation eller kommersiellt företag.
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Korteskader
Kommittén ska arrangera en eller flera korteskadrar inom närområdet med betoning på socialt
umgänge med syfte att fånga upp medlemmar till längre eskadrar och övrig kretsverksamhet.
Utbildning
Kommittén ska i samverkan med utbildningskommittén verka för utbildning av lämpliga
eskaderledare.
2

KOMMITTÉ FÖR PROGRAM- OCH UTBILDNINGSVERKSAMHET

Program- och utbildningsverksamheten syftar främst till att ge medlemmarna möjligheter att
komma samman vid klubbaftnar, utflykter och övriga aktiviteter, men också att ta del av
kretsens utbildningsinsatser i form av kurser, pröva-på-dagar och praktikpass. För program- och
utbildningsverksamheten ska särskild plan upprättas.
Klubbaftnar
Uppsala-Roslagskretsens klubbaftnar fyller ett flertal funktioner i kretsens verksamhet.
Klubbaftnarna ska vara en regelbunden träffpunkt för kretsens medlemmar för möjlighet till
social samvaro och ”åretruntnavigation”. Särskilt ska betonas vikten av att medlemmarna får
tillfälle att i olika former aktivt deltaga i sammankomsterna för att skapa delaktighet i verksamheten. Kretsen ska sträva efter att anordna träffar även vid Roslagskusten, exempelvis i
Östhammar.
Klubbaftnarnas huvudattraktion ska vara föredrag inom följande ämnesområden:
Färden och målet
Natur och miljö
Båten
Besättningen
Navigation förr och nu
Utöver den medlemsvård som klubbaftnarna utgör redovisas ett flertal av de föredrag som förekommer vid klubbaftnarna som utbildningsverksamhet. Vissa av klubbaftnarna kan efter samråd
planeras och genomföras av övriga kommittéer.
Under verksamhetsåret ska cirka sju klubbaftnar genomföras.
Utflykter
Kretsen ska under verksamhetsåret om möjligt anordna minst en utflykt.
Kurser
Kretsens kursverksamhet ska genomföras i huvudsak i samverkan med Medborgarskolans
Sjöliv enligt särskilt program. Behovet av ledarskapsutbildning för eskaderledare ska uppmärksammas i samråd med eskaderkommittén.
Påminnelseregister
Kommittén ska upprätta och vidmakthålla adressregister över de medlemmar som önskar
påminnelse via e-post om kommitténs aktiviteter.
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3

KOMMITTÉ FÖR 6-TIMMARSSEGLING

För kommande verksamhetsår har kommittén ändrats något, Sue Wincent-Dodd ersätter Tollef
Stub.
Kretsen ska under verksamhetsåret medverka till två 6-timmarsseglingar på Ekoln och två 6timmarsseglingar på Singöfjärden.
Kommitténs 6-timmarsseglingar på Ekoln och Singöfjärden ska genomföras med målet att få
fler att pröva på distansseglingskonceptet och deltaga i 6-timmarsseglingar. Deltagarna ska
också få information om kretsens verksamhet och ges möjlighet att träffa andra seglare som
också är intresserade av längre färder till sjöss.
4

KOMMITTÉ FÖR INFORMATIONSVERKSAMHET
Intern information

Kommittén ska svara för utgivning av kretsens medlemsblad, Nytt från Uppsala-Roslagskretsen,
med tre nummer under verksamhetsåret. Kretsens program och övrig information till medlemmarna ska intas i medlemsbladet. Vid samtliga interna arrangemang ska information lämnas om
kretsens aktualiteter.
Hemsida
Kommittén ska svara för kretsens hemsida på internet med information om kretsen och dess
verksamhet. Kretsens medlemstidning ska läggas ut på kretsens hemsida.
E-post
Kommittén ska handha kretsens e-post och därvid ansvara för vidarebefordran av inkommande
post till kretsens funktionärer.
Extern information
Kommittén ska svara för marknadsföring av SXK och Uppsala-Roslagskretsens arrangemang
via radio och press samt kretsens deltagande i externa evenemang. Möjligheterna att utnyttja
sociala medier för informationsspridning ska utvecklas.
Medlemsvärvning
Kommittén ska medverka till att medlemsvärvning ingår som ett naturligt inslag vid all
marknadsföring och i samband med andra kommittéers verksamhet.
Nya medlemmar
Nya medlemmar ska ägnas särskild uppmärksamhet med information och introduktion till
Kryssarklubben.
5

KOMMITTÉ FÖR HAMN OCH FARLED

Uppsala-Roslagskretsens kust- och strandområden har en sammanlagd längd av 120 M, fördelad
på 3 delar; Roslagskusten (Arholma – Björns fyr), Mälaren (Stockholm – Hjulstabron) och
farleden Mälaren – Uppsala. För kretsen har en långsiktig 5-årsplan antagits för verksamheten
vid Roslagskusten.
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Befintliga bojar underhålls och kontrolleras.
Bojen vid Ängskär flyttas
Tre nya bojar planeras:
* Kallrigafjärden. Här finns redan tillstånd av mark/vattenägaren att lägga ut en boj.
* Ostsidan av Singö / Fogdö.
* Ostsidan av Väddö i höjd med Simpnäsklubb
Inventering och beskrivning av naturhamnar i skärgården syd om Gräsö, Grepens västra sida
och Galtfjärdens och Singöfjärdens arkipelag. Hamnarna beskrivs med flygfoton, lodningar och
sjökortsbilder. Data matas in i SXK-registret och presenteras i Nytt från Uppsala-Roslagskretsen. För genomförande krävs utveckling av processer och metoder för att sammanställa data
och presentera dem.
Ett återkommande problem för HoF-verksamheten är att finna entreprenörer med utrustning
lämplig för att lägga ut och underhålla bojar. Av den orsaken kommer HoF att ansöka om medel
för att tillverka en bojflotte lämplig för ändamålet. Kravet är att flotten ska kunna transporteras
och sjösättas på ett enkelt sätt i närheten där arbetet ska utföras. Efter projektering och
konstruktion kommer medel att ansökas direkt från SXK (s k Svenska Sjömedel).

Svenska Kryssarklubben
Uppsala-Roslagskretsen
Lennart Beckman, ordförande

Ebbe Johnson, sekreterare
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Styrelsens förslag till budget verksamhetsåret 2021–2022

Intäkter
SXK bidrag, övr bidrag
Kretsnytt

Kostnader

42 000
2 000

28 000

Klubbaftnar

8 000

Styrelse

1 500

Möte, funktionärsträffar

3 000

6/24 tim

3 000
2 000

Eskader

2 000

2 000

Hamn och farled

8 000

8 000

Lokalkostnader m m

1 000

Årsmöte

1 000

Gåvor, medlemsavgifter

500

Ränta, bank

500

Porto, tele, programvaror

1 000
57 000
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58 500

Sammanställning inför val av styrelse, revisorer och valnämnd
Position
Ordförande

Namn
Lennart Beckman

Mandattiden utgår
2021

Styrelse, ordinarie Jan Simonsson
ledamöter
Tore Ericsson
Per Nilson
Ebbe Johnson
Kurt Sjöberg
Bo Nordlund
Kristina Söderlind Rutberg
Kjell Pernestål

2022

Styrelse,
suppleanter

Jan Elfstedt

2021

Henrik Forsgren

2021

Revisorer

2021
2021
2022
2021
2022
2022
2022

Bo Anjou
Klas Innerstedt
Revisorssuppleant Bo Johansson

2021
2021
2021

Valnämnd

2021
2021

Hans Norman
Håkan Nilsson
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